
De directeur-generaal van de
Nederlandse mededingingsautoriteit,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de
Algemene wet bestuursrecht, artikel
95, eerste lid, van de Wet personen-
vervoer 2000, artikel 70, tweede en
derde lid, artikel 71, vijfde lid, en arti-
kel 76, derde lid, van de
Spoorwegwet;

Besluit:

Artikel I
Het Besluit organisatie, mandaat, vol-
macht en machtiging NMa 20041

wordt als volgt gewijzigd:

A.
In artikel 6 wordt na de eerste volzin,
onder wijziging van de punt in een
komma, toegevoegd: en met het toe-
zicht als bedoeld in de artikelen 70 en
71 van de Spoorwegwet.

B.
In artikel 12 wordt de zinsnede ‘en de
Wet personenvervoer 2000’ vervangen
door: , de Wet personenvervoer 2000
en de Spoorwegwet.

C.
In artikel 13 wordt de zinsnede ‘en de
Wet personenvervoer 2000’ vervangen
door: , de Wet personenvervoer 2000
en de Spoorwegwet.

D.
In artikel 16 wordt de zinsnede ‘en de
Wet personenvervoer 2000’ vervangen

door: , de Wet personenvervoer 2000
en de Spoorwegwet.

E.
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding
‘1’ geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, lui-
dende:
2. Aan de directeur van de
Vervoerkamer wordt machtiging ver-
leend tot het ondertekenen van een
voornemen als bedoeld in artikel 95,
eerste lid, van de Wet personenver-
voer 2000, en tot het ondertekenen
van rapporten als bedoeld in de arti-
kelen 71, vijfde lid, en 76, derde lid,
van de Spoorwegwet.

F.
Aan artikel 24 wordt, onder vervan-
ging van de punt aan het slot van
onderdeel c door een puntkomma, een
onderdeel toegevoegd, luidende:
d. de medewerkers van de
Vervoerkamer.

G.
Artikel 26 komt te luiden:
Als ambtenaren belast met het toe-
zicht op de naleving van artikel 69,
eerste en vijfde lid, van de Wet perso-
nenvervoer 2000, en als ambtenaren
als bedoeld in artikel 70, tweede lid,
van de Spoorwegwet, worden aange-
wezen:
a. de medewerkers van de
Vervoerkamer;
b. de medewerkers van de directie

Concurrentietoezicht, met uitzonde-
ring van de directeur;
c. de medewerkers van de directie
Concentratiecontrole, met uitzonde-
ring van de directeur.

Artikel lI
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant
worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 januari 2004.
P. Kalbfleisch, directeur-generaal 
van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit.
Tegen dit besluit kan degene, wiens
belang rechtstreeks bij dit besluit is
betrokken, binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij de directeur-gene-
raal van de Nederlandse mededin-
gingsautoriteit, Juridische Dienst,
Postbus 16326, 2500 BH  Den Haag.
In dit bezwaarschrift kan een belang-
hebbende op basis van artikel 7: 1a,
eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht de directeur-generaal
van de Nederlandse mededingings-
autoriteit verzoeken in te stemmen
met rechtstreeks beroep bij de admi-
nistratieve rechter.

1 Staatscourant 2004, 166.
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